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CONTENCIOSO, 
ARBITRAGEM 
E SOLUÇÃO DE 
DISPUTAS



TRANSFORMAR  
É POSSÍVEL

A preservação de valores é tão importante 
quanto a busca por novas oportunidades. 
Estamos preparados para atender nossos 
clientes nas mais diversas formas de 
disputas, sempre em busca dos melhores 
resultados com um alto grau de efetividade, 
criatividade e eficiência.

PREVENTIVA
 • Atuação estratégica na gestão pré-litigiosa de 

conflitos

 • Análise de alternativas criativas que evitem a 
instalação de disputas ou, se inevitável, que 
coloquem os nossos clientes em posição 
vantajosa quando do litigio

 • Atuação como mediadores e conciliadores

 • Revisão de cláusulas contratuais em operações 
de fusões e aquisições, private equity e 
similares, para garantir a efetividade das 
disposições contratadas em caso de disputa

CONTENCIOSA
 • Agilidade, conhecimento técnico e estratégia 

para conduzir os litígios da maneira mais eficaz 
para o cliente

 • Domínio de regulamentações emitidas pelos 
principais agentes de mercado, como CVM, 
Banco Central, CADE e demais agências 
reguladoras

 • Ampla experiência em tribunais superiores 
(STF e STJ), bem como em negociações com o 
Ministério Público

CONTATOS
No Machado Meyer, prestamos consultoria 
e representamos nossos clientes em 
assuntos contenciosos e preventivos, nas 
diversas formas de disputas empresariais, 
atuando perante os tribunais, autoridades 
administrativas e agências reguladoras, 
participando de arbitragens e auxiliando 
os clientes em discussões preliminares 
com o intuito de prevenir ou reduzir o 
impacto das disputas.

Contamos com o conhecimento 
especializado de todas as áreas do 
Machado Meyer. Isso permite desenvolver 
estratégias sólidas de gestão e solução de 
conflitos em relação a temas específicos, 
que não só resolvem o problema de forma 
imediata, como evitam sua repetição ou 
reduzem seus impactos futuros.

Nosso diferencial é contar com advogados 
com um alto grau de especialização, o que 
nos permite levar aos clientes soluções 
criativas e inovadoras em um cenário 
de litigio. Temos equips que acumulam 
vasta experiência nos setores de aviação, 
energia, telecomunicações, saneamento, 
varejo, bancário, meio ambiente, bancos 
entre outros.

Temos reconhecida experiência em 
litígios internacionais e uma ampla rede 
de relacionamento com importantes 
escritórios de advocacia nos mais 
diferentes países. Isso nos permite 
atuar de forma decisiva em litígios 
multijurisdicionais. 

Nossa atuação se divide nas seguintes áreas:

 • Vasta atuação em processos de falência 
e recuperação judicial e extrajudicial, 
especialmente na defesa de credores e 
terceiros interessados na aquisição de 
ativos ou concessão de financiamentos para 
empresas em dificuldades financeiras

ARBITRAGEM
 • Auxílio para decisão sobre uso da cláusula 

arbitral como mecanismo alternativo de 
solução de conflito, com análise específica e 
profunda sobre o negócio em questão

 • Definição de estratégia para o processo 
arbitral de forma a manter o valor do ativo em 
disputa e maximizar a possibilidade de êxito 
do cliente

 • Profissionais especializados, com atuação 
representativa em arbitragens ad hoc ou 
institucionais, nas mais diversas câmaras 
arbitrais, entre elas, ICC, Corte Internacional 
Arbitral em Londres, Associação Americana 
de Arbitragem, Brasil-Canadá, Câmara FGV de 
Conciliação e Arbitragem e CIESP/FIESP

 • Atuação destacada em arbitragens para 
solução de disputas nas indústrias de 
construção, sobretudo em grandes projetos de 
infraestrutura, quando surgem pleitos contratuais 
relacionados a atrasos e mudanças de escopo, 
entre outros problemas
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PRÊMIOS E 
RECONHECIMENTOS

PORTAL INTELIGÊNCIA JURÍDICA
Nossa visão para as questões que impactam os seus negócios 
Acesse nosso conteúdo: www.machadomeyer.com.br/inteligenciajuridica

SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA / PORTO ALEGRE / BELO HORIZONTE / NEW YORK

MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS

2022 | AWARDS
Escritório do ano na categoria Public Law

2022 | GLOBAL
12 áreas ranqueadas e 32 advogados reconhecidos

2022 | FINTECH
FinTech Legal in Brazil

2021 | BRAZIL
13 áreas ranqueadas e 30 advogados reconhecidos

2021 | LATIN AMERICA
19 áreas ranqueadas e 40 advogados reconhecidos

2021 | HIGH NET WORTH
Private Wealth Law in Brazil

LACCA APPROVED 2022
9 práticas ranqueadas 

22 advogados reconhecidos

2021 | LATIN LAWYER 250
22 áreas ranqueadas 

52 advogados reconhecidos

2021
7 áreas ranqueadas como Top Tier – Brazil 

18 áreas recomendadas
65 advogados reconhecidos

2022
20 áreas ranqueadas 

53 advogados reconhecidos

5 áreas reconhecidas pela qualidade 
do trabalho e atendimento 

oferecido aos seus clientes: Energy 
& Natural Resources, Securitisation 

& Structured Finance, Projects 
& Procurement, Public Law e 

Corporate Governance

2021
Prêmio Joan Guggenheimer 

Law Firm na categoria Diversity 
Equity and Inclusion Award
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